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APRESENTAÇÃO 
A Secretaria da Saúde do Estado do Ceará (SESA/CE), através da Secretaria Executiva de 

Políticas de Saúde (SEPOS), por meio da Coordenadoria de Políticas de Assistência Farmacêutica 

(COPAF), com apoio da Coordenadoria de Logística de Recursos Biomédicos (COLOB), vem por 

meio desta Nota orientar os serviços de saúde quanto ao uso da apresentação do 

medicamento abacavir - solução oral.

 INFORMAÇÕES
Considerando o INFORME Nº 33/2022 – Orientação quanto ao uso da apresentação do 

medicamento abacavir - solução oral, do Departamento de Doenças de Condiçoes Crônicas e 

Infecções Sexulamente Trasnmissiveis, 

Com o objetivo de assegurar o estoque do medicamento abacavir (ABC) solução oral 

20mg/ml para crianças vivendo com o HIV, e a sua apropriada indicação, solicita-se a troca dessa 

apresentação de acordo com as orientações abaixo:

1. Usuários em uso da apresentação abacavir solução oral com peso ≥ 25 kg, recomenda-se a 

troca para a forma farmacêutica abacavir 300mg, comprimido;

2. Nos casos de dificuldade para deglutição, o comprimido poderá ser macerado, misturado 

com líquidos ou uma pequena porção de comida semissólida, que devem ser consumidos 

imediatamente.

Adicionalmente, cumpre orientar que, de forma excepcional e temporária, as dispensações 

do medicamento ABC solução oral 20mg/ml pelo SICLOM sejam realizadas para um período 

de 30 dias de tratamento, até o recebimento de novas parcelas no almoxarifado Ministério da 

Saúde (MS) e posterior distribuição para os almoxarifados centrais das coordenações.

Essa medida visa contribuir para otimizar os estoques disponíveis, tanto no almoxarifado 

central das coordenações quanto nas redes locais, de forma a contribuir para a continuidade de 

acesso ao tratamento. 
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Para os casos em que necessitar, orientamos esgotar as possibilidades de 

remanejamentos entre os serviços HIV até a normalização das distribuições. No caso de 

remanejamentos entre as UDMS (UNIDADES DISPENSADORAS DE MEDICAMENTOS)  

entrar em contato com Ana Alice Pimentel/ COLOB para alinhamento entre as unidades, 

através do e-mail: ana.juca@saude.ce.gov.br.

         Estas Coordenações encontram-se à disposição para informações adicionais, por meio 

dos seguintes endereços eletrônicos copaf.sesa@gmail.com e cesaf.ce@gmail.com .

Ressaltamos que esta Nota Informativa poderá ser revista a qualquer tempo, desde que a 

Secretaria da Saúde do Estado do Ceará (SESA/CE) julgue necessário.
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